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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكرُّلذا، . ذه الوثيقة عدد حمدود من النسخبع من ه، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  الدورة الثانية واألربعون

  ٢٠١٤ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٧- ٢٥ فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت) أ( ٩ البند

للجميع حنو تنمية صناعية شاملة : تنفيذ إعالن ليما
  املساعدة اليت تقدِّمها اليونيدو  :ومستدامة

  زة إىل الدول األعضاء بغية بلوغ مستويات معزَّ
       من التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة

املساعدة اليت تقدِّمها اليونيدو إىل الدول األعضاء بغية بلوغ مستويات     
      معزَّزة من التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة

      تقرير من املدير العام    
ا للكيفيـة الـيت      أوليـ   جممـالً  عرضـاً  م هـذا التقريـر    من إعـالن ليمـا، يقـدِّ       ١٣  بالفقرة عمالً  

التنميـة الـصناعية الـشاملة    زة مـن    على بلوغ مستويات معـزَّ    الدول األعضاء   ستساعد هبا اليونيدو    
 .يفيد باآلثار اإلمنائية لتلك املساعدة، و لديهاللجميع واملستدامة

    
    مةمقدِّ  - أوالً  

 للجميع ومستدامة، اضـطلعت     حنو تنمية صناعية شاملة   : يف أعقاب اعتماد إعالن ليما      -١
زة مـن   ة إصـالحات بغـرض مـساعدة الـدول األعـضاء علـى بلـوغ مـستويات معـزَّ                  اليونيدو بعدَّ 
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ــستدامة    ــع وامل ــشاملة للجمي ــصناعية ال ــة ال ــ. التنمي ى هــذه اإلصــالحات يف جمــال تطــوير   وتتجلَّ
  .٢٠١٤ الربامج والتعاون التقين يف عام

    
لتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة سق مع ارصد األداء املتَّ  - ثانياً  

    برامج التعاون التقين   يف
ل التنفيـذ  مة إىل الـدول األعـضاء إىل التركيـز علـى النفقـات، ومعـدَّ      تنحو التقارير املقدَّ    -٢

 ويرجـع هـذا يف جـزء منـه إىل أنَّ          . السنوي هو املقيـاس النـهائي لـألداء يف جمـال التعـاون الـتقين              
 يف غياب نظام لتخطـيط املـوارد   ةً شاقَّ خبالف املدخالت النقدية، كان مسألةً  جتميع القياسات، 

ــ  التعــاون الــتقين يف نظــام  ومنــذ إطــالق منيطــة إدارة الــربامج واملــشاريع، وهــي لــبُّ   .سيةاملؤسَّ
رات األداء الرئيـسية    سية اخلاص باليونيدو، أصبح من املمكن اسـتبانة مؤشِّـ         ختطيط املوارد املؤسَّ  

  . ألثر العمليات امليدانية لليونيدو شاملةً صورةًنهجية ترسم معاًبطريقة م
بة تطـوير الـربامج والتعـاون الـتقين يف أوائـل عـام              عويف أعقاب إعالن ليمـا، أجـرت شُـ          -٣

رات األداء الرئيـسية القائمـة مـن منظـور التنميـة الـصناعية الـشاملة للجميـع                   ملؤشِّ  حتليالً ٢٠١٤
رات ومواءمتـها مـع األبعـاد الثالثـة لتلـك           ر تركيـز جمموعـة املؤشِّـ      واملستدامة هبدف تعـديل حمـو     

ــة     ــصادي واإلدمــاج االجتمــاعي واالســتدامة البيئي ــة، وهــي النمــو االقت ــضمُّ. التنمي  جمموعــة وت
مــن   يف املائــة بالكــاد٥٠  أنََّدجِــ، وُوراً مؤشِّــ٣٠ رات األداء الرئيــسية القائمــة أكثــر مــنمؤشِّــ

  .رات األداءا لألهداف ومؤشِّي كافيذها تشمل حتديداًمجيع املشاريع اجلاري تنف
رات  إىل إعادة توجيه حمـور تركيـز جمموعـة مؤشِّـ           ٢٠١٤وهتدف اجلهود اجلارية يف عام        -٤

رات التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملـستدامة، وتبـسيط         األداء الرئيسية إىل عدد أقل من مؤشِّ      
ــة،    عمليــات الرصــد واإلبــالغ املتعلقــة بالتعــ   ــة لتلــك التنمي ــداد األبعــاد الثالث ــتقين علــى امت اون ال

  .رات األداء يف مجيع عمليات التعاون التقينباإلضافة إىل ضمان االستخدام العاملي ملؤشِّ
    

    إنشاء فرع الشراكات ورصد النتائج  - ثالثاً  
ــه/ حزيــران٣٠خــة املؤرَّ UNIDO/DGB/2014/01 مــع صــدور نــشرة املــدير العــام    -٥  يوني

بة تطـوير الـربامج والتعـاون       عس فرع معـين بالـشراكات ورصـد النتـائج داخـل شُـ             ، تأسَّ ٢٠١٤
وسوف يساعد الفرع اجلديد على إقامة شراكات مع كيانات خارجية كوسـيلة لـدعم              . التقين

تنفيــذ بــرامج التنميــة الــصناعية الــشاملة للجميــع واملــستدامة يف البلــدان األعــضاء، كمــا أوصــى 
  .إعالن ليما صراحةً
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سات ق فرع الشراكات ورصد النتائج شراكات اليونيـدو مـع الـشركات ومؤسَّـ             وينسِّ  -٦
 بى قيــادة اجلهــود املــشتركة بــني الــشُّعدة األطــراف، ويتــولَّالتمويــل اإلمنــائي والــصناديق املتعــدِّ

  .لرفع الكفاءة التشغيلية وحتسني رصد النتائج
 على حتقيق هدف فقان معاًونيدو متَّ الشريك اخلارجي والي أنَّوتعين الشراكة ضمناً  - ٧

ويرصد .  العمل على حتقيقه طوال فترة تنفيذ املشروع املشتركما سيواصالن معاًأهنمشترك، وب
.  موارد من أجل حتقيق األهداف املشتركة، ويكونان مسؤولني عن النتائج النهائيةالشريكان معاً

وهي . ال من الشريك اخلارجي إىل اليونيدوب على الشراكة حتويل أموب أو ال يترتَّوقد يترتَّ
ل بذلك ختتلف عن أنشطة التمويل التقليدي لعمليات اليونيدو يف جمال التعاون التقين، حيث حتوِّ

  .اجلهة املاحنة املوارد إىل اليونيدو لتنفيذ مشروع التعاون التقين وتنيط هبا املسؤولية عنه
سية للتنميــة الــصناعية الــشاملة ونيــدو املؤسَّــويــساعد الفــرع علــى تنفيــذ اســتراتيجية الي  -٨

بة تطـوير الـربامج والتعـاون الـتقين،         عللجميع واملستدامة يف مجيـع العمليـات الـيت تنـهض هبـا شُـ              
وذلــك بالعمــل علــى تعزيــز آثــار عمليــات التعــاون الــتقين حبــشد املــوارد مــن قطــاع الــشركات  

ومرفق البيئـة العامليـة مـن خـالل شـراكات          سات التمويل اإلمنائي والصناديق االستثمارية      ومؤسَّ
  .ليات مشتركةوتتمحور حول أهداف وموارد ومسؤ

ق وتيـسري الـشراكات الـيت ميكـن للبلـدان الناميـة مـن خالهلـا                 ي بتنـس  ويقوم الفرع أيـضاً     -٩
وقـد تـشمل    . تبادل التكنولوجيا والدرايـة واخلـربة الفنيـة ورؤوس األمـوال وغريهـا مـن املـوارد                

  . مسامهات من شركاء يف بلدان صناعيةأيضاًهذه الشراكات 
ــار٧ ويف  -١٠ ــايو / أي ــ٢٠١٤م ــشأن اســتراتيجيات   دِّ، قُ ــدول األعــضاء ب مت إحاطــة إىل ال

 بإنـشاء فـرع الـشراكات       نت تنويهـاً  التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة وأدواهتا، تضمَّ      
  .ورصد النتائج

    
  عية الشاملة للجميع واملستدامة  للتنمية الصناتنظيم منتديني  - رابعاً  

    ٢٠١٤ نوفمرب/يونيه وتشرين الثاين/يف حزيران
عقــب اعتمــاد إعــالن ليمــا، أعلــن املــدير العــام، الــسيد يل يــون، عــن تنظــيم منتــديني       -١١

  . ٢٠١٤ عامليني يف عام
وُعقـــد منتـــدى اليونيـــدو األول الســـتراتيجيات وأدوات التنميـــة الـــصناعية املـــستدامة    -١٢

طلعـت الـدول األعـضاء      وأُ.  يف فيينـا   ٢٠١٤ يونيـه / حزيـران  ٢٤ و ٢٣ والشاملة للجميع يـومي   
). PBC.30/CRP.5(على تقرير عن املنتدى األول يف الـدورة الـثالثني للجنـة الربنـامج وامليزانيـة                 
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 لالقتــصاد  وزيــرا١٩ً، كــان مــن بينــهم  بلــدا٨٣ً  مــن مــشاركا٢٦٠ً ى أكثــر مــن املنتــدوضــمَّ
والصناعة واالستثمار والشؤون اخلارجية والبيئة والتجارة، وغريهـم مـن املـسؤولني احلكـوميني              

لني عن األوسـاط األكادمييـة والقطـاع اخلـاص واملنظمـات غـري احلكوميـة                الرفيعي املستوى وممثِّ  
 الدوليـة واملنظمـات الدوليـة، بغـرض مناقـشة كيفيـة حتقيـق التنميـة الـصناعية          سات املالية واملؤسَّ

  .نةالشاملة للجميع واملستدامة من خالل استراتيجيات وأدوات معيَّ
فهـم  إىل  وكان اهلدف من املنتـدى هـو الـدخول يف حـوار اسـتراتيجي بغـرض الوصـول                     -١٣

ج، وحتديـد  ُهعـة مـن الـنُّ   طبيق جمموعة متنوِّ م من ذوي اخلربة املباشرة يف ت      أفضل للمشاكل، والتعلُّ  
ع فيهـا يف    السياسات وأفضل املمارسات والربامج واألدوات اليت ميكـن للبلـدان تكرارهـا والتوسُّـ             

  .دة عند العمل على تعزيز التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامةرية احملدَّطسياقاهتا القُ
  :ة يومني، تناول املشاركون املسائل التالية ملدَّوخالل املنتدى الذي استمرَّ  -١٤

يات ي للتحـدِّ  التنمية الصناعية الـشاملة للجميـع واملـستدامة كأسـلوب للتـصدِّ             )أ(  
  اإلمنائية اجلديدة؛

الثورة اليت جتتـاح الـسياسات الـصناعية القائمـة واالسـتراتيجيات والـسياسات              )ب(  
  ملة للجميع واملستدامة؛الالزمة للسعي إىل حتقيق التنمية الصناعية الشا

ــع       )ج(   ــشاملة للجميـ ــصناعية الـ ــة الـ ــشجيع التنميـ ــاح يف تـ ــة للنجـ ــضايا احلامسـ القـ
أمهيـة ضـمان    : واملستدامة مـن خـالل انتـهاج اسـتراتيجيات وسياسـات وبـرامج مناسـبة، وهـي                

بعــة علــى األصــعدة الوطنيــة    بــاع هنــج متكامــل وتــآزري يف معاجلــة خلــيط الــسياسات املتَّ      اتِّ
  مية واحمللية، ودور الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف تنفيذ السياسات؛واإلقلي

األدوات واملنــهجيات الالزمــة لتحديــد القطاعــات ذات األولويــة واســتهدافها   )د(  
  دة؛من خالل أدوات سياسية متعدِّ

واقـع  دور البنية التحتية املادية وغري املادية لألعمال التجارية مثل املنـاطق أو امل              )ه(  
  ه؛ من التخطيط االستراتيجي واملوجَّا أساسياًأو املدن أو األحياء الصناعية، بوصفها جزء

 واضـحة املعـامل      ملموسـةً  دور اجليل اجلديد من املنـاطق الـصناعية بوصـفه أداةً            )و(  
إدارة :  للنمو السريع على طلب خدمات اليونيدو، مبا يف ذلك املسائل ذات الـصلة مثـل               وجماالً
ق املعارف والتكنولوجيا يف املناطق الصناعية؛ وتنمية األعمـال التجاريـة، والتـسويق             يز تدفُّ وتعز

ــصلة بــني أصــحاب املــصلحة       ــة جــسور ال ــصلة؛ وإقام ــة، واحلــوافز ذات ال والعالمــات التجاري
واحملافظــة عليهــا؛ وتعزيــز التفاعــل بــني مراكــز البحــث والتطــوير، واالبتكــار؛ وتعزيــز املنــاطق    
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وصفها أحد الركـائز الرئيـسية السـتراتيجيات التنميـة الـصناعية بالنـسبة للحكومـات           الصناعية ب 
واجلهات املاحنة والقطاع اخلاص؛ والروابط بني املناطق الصناعية واالقتصاد احمللـي؛ ودراسـات             

 مـن   رية عن البنية التحتية لألعمال التجارية وأمثلة من األنشطة اليت اضطلع هبـا كـلٌّ              احلالة القُط 
 يف جمال املناطق الصناعية الـصرفة واملنـاطق الـصناعية اإليكولوجيـة؛             راًيونيدو وشركائها مؤخَّ  ال

وهنج اليونيدو يف تعزيز املكاسب الثابتة والديناميـة الناجتـة عـن خمتلـف أنـواع املنـاطق الـصناعية                    
وحـشد  وغريها من املناطق، ومنها ختطيط املناطق الـصناعية وتـصميمها، واجلوانـب التنظيميـة،         

املوارد، وترويج االستثمار والتكنولوجيـا، وتأسـيس املنـاطق الـصناعية وإدارهتـا، وبنـاء قـدرات                 
  . عات والكفاءة اجلماعيةأصحاب املصلحة، وتنمية التجمُّ

ر عقد منتدى اليونيدو الثاين املعين بإقامـة الـشراكات هبـدف زيـادة االسـتثمار                ومن املقرَّ   -١٥
 .٢٠١٤نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٥ و ٤لشاملة للجميع واملستدامة يومي     لتحقيق التنمية الصناعية ا   

  .تاح للدول األعضاء املزيد من املعلومات حول هذا املنتدىوسوف ُت
    

    استراتيجية االتصال يف جمال التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة  - خامساً  
وجب إعالن ليما ومن واقع تأكيده زت، مب املنظمة قد عزَّيالحظ يف هناية املطاف أنَّ  - ١٦

على أمهية التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة، من استراتيجيتها يف جمال االتصاالت 
، أثر عمليات  كانت مقنعةًاخلارجية لتربز بصورة واضحة ال تشوهبا التعقيدات التقنية، وإنْ

ز اإلدماج ا تعزِّأهنت احمللية، وكيف التعاون التقين اليت تضطلع هبا اليونيدو على اجملتمعا
ن نشرة مطوية وسوف تتضمَّ. االجتماعي، والقدرة التنافسية االقتصادية، واالستدامة البيئية

التنمية الصناعية الشاملة : ٢٠١٤التعريف باليونيدو يف عام "يصدرها املدير العام بعنوان 
خلربات اليت اكتسبتها اليونيدو من عملياهتا  من اةً مستمدَّدةً حمدَّأمثلةً" للجميع واملستدامة
  .٢٠١٤أكتوبر /ر أن تصدر النشرة يف تشرين األولامليدانية، ومن املقرَّ

    
    خاذهاإلجراء املطلوب من اجمللس اتِّ  - سادساً  

  . باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة حييط علماً أن اجمللس يودُّلعلَّ  -١٧
 


